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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
A 

BIOLÓGIAI KÓROKI TÉNYEZ ŐKKEL TÖRTÉN Ő TEVÉKENYSÉG 
BEJELENTÉSÉHEZ  

(A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet /a továbbiakban: Rendelet/ alapján) 

 
 
A Rendelet 12. §-a szerint a 2-4. csoportba tartozó biológiai tényezőkkel történő tevékenység 
szándékát első ízben a tevékenység megkezdését megelőzően legalább 30 nappal a 
munkavédelmi hatóságnak be kell jelenteni. Ezt az első bejelentést akkor is meg kell tenni, ha 
a biológiai tényezőt a munkáltató ideiglenesen maga sorolta be a 3. vagy a 4. csoportba.  
 
A 4. csoportba tartozó biológiai tényezőkkel kapcsolatos diagnosztikai szolgáltatást nyújtó 
laboratórium köteles a szolgáltatás nyújtására irányuló szándékának bejelentésére, legalább 
30 nappal a tevékenység megkezdését megelőzően.  
 
Új bejelentést kell tenni minden olyan esetben, amikor az alkalmazott módszer vagy eljárás a 
munkavégzés biztonsága és az egészség védelme szempontjából jelentős mértékben 
megváltozik. 
 
1. Bejelentés dátuma: 

A bejelentő lap kitöltésének dátuma. A kódnégyzetekbe az év számát négy számjeggyel 
(pl. 2017), a hónapot két számjeggyel (pl. 03), és a napot két számjeggyel (pl. 05) kell 
megadni. (Kitöltése kötelező!) 

 
2. Bejelentő, adatszolgáltató személy neve: 

A bejelentő, adatszolgáltató személy személyi azonosító okmányában szereplő teljes nevét 
kell megadni. (Kitöltése kötelező!) 

 
3. Bejelentő, adatszolgáltató személy címe: 

A bejelentő, adatszolgáltató személy személyi azonosító okmányában bejegyzett címet 
kell megadni. Ha ez nem állapítható meg, úgy ebbe a rovatba a tartózkodási helyet kell 
megadni. (Kitöltése kötelező!) 
 

4. Bejelentő, adatszolgáltató személy elérhetősége (telefonszám): 
A kitöltés során a bejelentő, adatszolgáltató személy elérhetőségét (telefonszámát), vagy a 
munkáltatónál az esetleges további felvilágosítást adó személy telefonszámát célszerű 
megadni. (Kitöltése kötelező!)  

 
5. Bejelentő, adatszolgáltató személy e-mail címe: 

A kitöltés során a bejelentő, adatszolgáltató személy e-mail címét, vagy a munkáltatónál 
az esetleges további felvilágosítást adó személy e-mail címét célszerű megadni. (Kitöltése 
kötelező!)  
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6. Biológiai bejelentés típusa: 
A legördülő listából kell választani. (Kitöltése kötelező!) 
 

7. Munkavégzés helye: 
A munkavégzés pontos helyszínét meg kell adni. (Kitöltése kötelező!) 

 
8. Megye (munkavégzés helye alapján): 

A legördülő listából kell választani. (Kitöltése kötelező!) 
 

9. Munkáltató neve: 
A munkáltató (cégjegyzékben/vállalkozói igazolványban szereplő) teljes nevét kell 
megadni, kivéve a gazdálkodási formát, amelynél a gazdálkodási formára utalás rövidített 
is lehet, pl. Kft. Bt., stb. (Kitöltése kötelező!) 

 
10. Munkáltató adószáma vagy adóazonosító jele: 

A megfelelő kódnégyzetekbe a munkáltató adószámát vagy adóazonosító jelét kell 
megadni. (Kitöltése kötelező!) 

 
11. Munkáltató székhelye: 

A munkáltató (cégjegyzékben/vállalkozói igazolványban) székhelyének pontos címét kell 
megadni. (Kitöltése kötelező!) 
 

12. Munkáltató elérhetősége (telefon, e-mail, fax): 
A kitöltés során a munkáltató elérhetőségét (telefonszám, e-mail, fax), vagy a 
munkáltatónál az esetleges további felvilágosítást adó személy telefonszámát célszerű 
megadni. (Kitöltése kötelező!)  

 
13. Egészségvédelemért felelős személy neve: 

Az egészségvédelemért felelős személy személyi azonosító okmányában szereplő teljes 
nevét kell megadni. (Kitöltése kötelező!) 

 
14. Egészségvédelemért felelős személy beosztása: 

Egészségvédelemért felelős személy beosztása (munkaköre). (Kitöltése kötelező!) 
 
15. Biológiai tényezőcsoport: 

A fertőzés kockázatának szintjétől függően történő csoport meghatározásokat a legördülő 
listából kell kiválasztani. (Kitöltése kötelező!) 
Pl.: 3. és 4. csoport vagy 2. és 3. csoport vagy 2. csoport 
  

16. Biológiai tényező: 
A kockázatbecslés során megállapított, a munkahelyen jelen lévő és a munkavállalókat 
érő biológiai tényezőket szükséges felsorolni. (Kitöltése kötelező!) 
 

17. Biológiai expozíció jellege: 
A kockázatbecslés során megállapított információt kell megadni. (Kitöltése kötelező!) 

 
18. Biológiai expozíció időtartama: 

A kockázatbecslés során megállapított információt kell megadni. (Kitöltése kötelező!) 
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19. Biológiai expozíció mértéke: 
A kockázatbecslés során megállapított információt kell megadni. (Kitöltése kötelező!) 

 
20. Biológiai védelmi intézkedések: 

A bejelentő lapon szereplő biológiai védelmi intézkedések közül meg kell jelölni a 
munkavállalók egészsége- és biztonsága érdekében tett intézkedéseket. 
 

Amennyiben a Munkáltató részéről egyéb tevékenység is megjelölésre került, úgy az 
szövegesen is kitöltendő! (Kitöltése kötelező!) 

 
21. Változások leírása: 

Amennyiben a 6. pont legördülő listából az „új bejelentés-változás esetén” lehetőség 
került kiválasztásra, úgy a munkavégzés biztonsága és az egészség védelme 
szempontjából jelentős mértékű változásokat (alkalmazott módszer vagy eljárás) kell 
leírni. 
 
 
 
 


